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La imaginacióde la caritat

En aquests mesos en què el món
està sent sotmès a una dura pro
va a causa de la pandèmia, hem
estat testimonis d’actituds hero
iques per part de persones de
tots els sectors de la societat. El
personal sanitari dels cinc conti
nents ha manifestat un esperit
de sacrifici que va arrencar
aplaudiments des dels balcons
de moltes ciutats; els mitjans de
comunicació han transmès notí
cies de profunda humanitat so
bre les iniciatives solidàries de
moltes persones que es van mo
bilitzar –i ho continuen fent–
per oferir remei a les necessitats
urgents que s’han presentat;
l’Església també ha reaccionat
amb generositat, i són diversos
centenars els sacerdots que han
donat la vida per acostar als ma
lalts els auxilis espirituals.
El dolor i el patiment uneixen,

i és freqüent quemolts veïns que
abans potser no es coneixien ara
estiguin reunits per lligams
d’amistat, ja que s’han ajudat en
els moments de més emer
gència.
A l’audiència general del 23 de

setembre, el papa Francesc re
cordava que “o treballem junts

per sortir de la crisi, en tots els
àmbits de la societat, o no ens en
sortirem mai”. Si hem començat
aquestes línies posant de mani
fest tants exemples de lliura
ment als altres que s’han donat
durant la crisi sanitària, no po
dem tancar els ulls davant d’al
tres realitats de signe oposat. La
cultura contemporània, que té
tants valors positius, alhora està
marcada per unamalaltia greu, a
què fa referència el Sant Pare:
l’individualisme. Si no ens unim,

si no mirem als altres com els
nostres proïsmes, com persones
que tenen en si mateixes un va
lor únic, que mereixen respecte,
comprensió, proximitat, permés
que se superi la crisi sanitària
quedaran les ferides d’una socie
tat individualista, anònima, que
acaba per convertirse en un
camp de batalla entre els inte
ressos egoistes.
El treball és una dimensió es

sencial de la vida social. La crisi

sanitària ha causat una crisi la
boral de grans proporcions. Els
desafiaments que es presenten
són molts i urgents. En les cir
cumstàncies actuals cobren es
pecial relleu algunes caracterís
tiques del treball, que poden
pal∙liar les conseqüències nega
tives de la crisi. Penso, en primer
lloc, en l’esperit de servei. La fei
na està al servei del bé comú so
cial i de la persona humana ente
sa en la seva integritat.

La creació de nous llocs de

treball, la conservació dels ja
existents, i, sobretot, el canvi de
mentalitat que posa sempre al
centre la persona humana i no
una lògicamerament econòmica
són un antídot contra l’individu
alisme imperant. S’imposa, amb
paraules de sant Joan Pau II, fer
funcionar “la imaginació de la
caritat”.
Tots somiem amb una societat

justa. La situació de moltes soci
etats s’ha trastocat després

d’aquest llarg patiment de la hu
manitat. Si justícia és “donar a
cadascú el que és seu”, és neces
sari que els qui tenen la respon
sabilitat de prendre decisions en
la vida social, exercitin aquesta
“imaginació de la caritat”.
Perquè, com deia sant Josep

maria Escrivà, “convenceuvos
queúnicament amb la justícia no
resoldreu mai els grans proble
mes de la humanitat”. I afegia
que la dignitat de la persona hu
mana exigeixmés: la caritat, que
“és com un generós desorbitar
se de la justícia”. Caritat que im
plica fer bé la feina que tenim
encomanada, posada al servei de
les necessitats dels altres, que en
aquest moment s’han fet més
apressants.
Treballar bé és treure tot el

partit possible a les nostres ca
pacitats –a la família, a l’empre
sa, a l’escola, en tots els àmbits
de la tasca humana– per mani
festar proximitat i superar amb
amor el “distanciament social”
físic que imposen les circums
tàncies.
Tots estem cridats a viure la

“imaginació de la caritat”, per
poder resoldre junts tots els des
afiaments que ens posa aquest
món nostre. Unmón, doncs, que
volem millorar seguint els pas
sos d’Aquell que ens va donar
exemple d’un oblit de si mateix
fins al punt de donar la vida pels
altres.
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Després de la reunió aquesta
setmanadelaComissióperma
nent de laConferència Episco
pal Espanyola, el secretari ge
neral, monsenyor Luis Argüe
llo, va lamentar en una roda de
premsa que “constantment
se’nsconvocaperresponsables
polítics i socialsa launitat i tot i
així és llancen al camí moltes
pedres de divisió”. Amb tot, va
agrair els esforços a favor del
diàleg de les representacions
d’empresaris i treballadors a
Espanya i dels dirigents de la
UE i va apel∙lar al sentit de res
ponsabilitat dels ciutadans.
Argüello va reconèixer que

la mateixa Església “observa
les tensions ideològiquesal seu
propi interior” peròquenopo
dia deixar de preocuparse
“quan es posen en joc la digni
tatdelavidahumanaolalliber
tat d’ensenyament; la sort de
temporers omigrants, la situa
ció de les residències de gent
gran i de les famílies més afec
tades per la crisi”. Finalment,
va qualificar de “greu” el fet
“queesvulgui ferunaesmenaa
la totalitat a la transició demo
cràtica especialment en el que
va tenir de concòrdia, reconci
liació imiradacapendavant”.c
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